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As soluções certas para suas 
necessidades tecnológicas, 
desde o início.
A tecnologia é o cerne da eficiência operacional e do 
crescimento contínuo, não apenas para as grandes empresas, 
mas também para as startups. A tecnologia escolhida pode 
causar um impacto de grande alcance em seu negócio 
emergente - ao influenciar a produtividade e a escalabilidade
e também conceder vantagem sobre a concorrência. A Lenovo 
pode capacitá-lo com soluções tecnológicas inovadoras que 
podem ser o alicerce do sucesso de sua startup.

Três pilares de sua 
estrutura de TI
Com quase todas as startups dependendo de tecnologia, de alguma forma, a TI
está se tornando cada vez mais essencial, não apenas como facilitadora, mas como 
diferenciadora. Três pilares principais são fundamentais para implementar uma estrutura 
de TI robusta para soluções de computação de usuário final, soluções de armazenamento 
e soluções de infraestrutura de sua startup. Desconsiderar qualquer um deles pode ser 
prejudicial para a estratégia de crescimento a longo prazo de sua empresa.
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Clique aqui   para explorar a gama completa de soluções Lenovo para startups.
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Dispositivos móveis
A escolha dos dispositivos móveis 
desempenha um papel determinante no 
sucesso e no crescimento de sua startup. 
Eles permitem que seus funcionários 
sejam mais produtivos e ágeis no
exigente ambiente de trabalho atual.

Uma estratégia de TI genérica pode ser depreciativa para as 
startups que prosperam em otimização de recursos, eficiência 
de fluxo de trabalho e mobilidade da força de trabalho. As 
preferências de dispositivos devem se basear na função do 
trabalho e serem complementadas pelos acessórios e aplicativos 
de software ideais, a fim de maximizar o valor dos seus 
dispositivos móveis.

Ecossistema 
de acessórios
É fácil não se dar conta da importância 
dos acessórios ao considerar sua 
estratégia de TI em um nível macro.
No entanto, os acessórios certos podem 
proporcionar uma camada adicional
de eficiência a sua força de trabalho.

Soluções de software
De aplicativos que impulsionam a 
produtividade até soluções que tornam 
seu local de trabalho mais flexível e 
colaborativo, os dispositivos móveis 
atualmente vêm equipados com uma 
série de soluções de software que 
simplificam as operações comerciais.

Pacotes de segurança
Negócios em crescimento estão 
vulneráveis a ataques de todos
os lados. É essencial ter uma estratégia 
que proteja seus dispositivos, 
aplicativos e dados de ataques 
humanos, cibernéticos e de malwares.

O que sua 
startup precisa

Soluções de 
computação 
de usuário final

#1

Clique aqui   para explorar a gama completa de soluções Lenovo
                      para startups.
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Conectividade
Dispositivos de usuário final são 
essenciais para manter todos conectados 
em uma organização. De e-mails e 
mensagens instantâneas a ferramentas 
de software colaborativas que permitem 
o desenvolvimento de projetos 24 horas 
por dia e 7 dias por semana, as startups 
precisam estar preparadas para o 
crescimento da demanda de dispositivos 
com conectividade de ponta.

Desempenho
No mundo colaborativo e de uso 
intensivo de dados das startups,
os dispositivos móveis devem ser 
capazes de processar o influxo 
constante de informações. Além 
disso. Além disso, os dispositivos 
devem ser adequados às funções
do trabalho para otimizar o 
desempenho e, ao mesmo tempo, 
manter os custos sob controle.

Flexibilidade
No ambiente de trabalho
a qualquer momento, de qualquer 
lugar e de diversas maneiras,
a flexibilidade é crucial para 
melhorar a produtividade e 
responder rapidamente às 
necessidades dos clientes.
E isso pode ser alcançado
por dispositivos que facilitam
a mobilidade sem sacrificar
a performance.

Segurança
Um espaço de trabalho cada vez mais 
móvel significa mais oportunidades de 
perda de notebooks ou suscetibilidade
a ataques de malware em Wi-Fi aberto.
É por isso que os dispositivos com  
sistemas de segurança integrados,
como a autenticação biométrica e os 
protocolos proativos de segurança de 
dados, são essenciais para as startups. 

Durabilidade
As startups dependem de 
dispositivos que funcionem sempre 
que necessário, independentemente 
do ambiente. Dispositivos de um 
usuário móvel exigente, que não 
conseguem lidar com as pancadas 
do dia a dia podem colocar projetos 
de missão crítica em risco.

O que é preciso 
considerar

Soluções de computação de usuário final#1

Clique aqui    para explorar a gama completa de soluções Lenovo para startups.

Equipado com Intel®. 
Se tem Intel®,
tem máxima produtividade.



ThinkPad X1 Carbon 
O ThinkPad X1 Carbon é o notebook mais 
leve de sua categoria, pesando menos de 
1,14kg; também é o menor, com uma tela IPS 
de alta qualidade de 14 polegadas, em um 
formato de 13 polegadas, sem comprometer 
seu desempenho ou durabilidade.
Um conjunto completo de portas, câmera 
infravermelha, conectividade e segurança 
reforçada garantem um desempenho máximo 
em todas as frentes.

O que nós oferecemos

ThinkPad série X1
As startups são espaços de trabalho dinâmicos que têm
maior necessidade de mobilidade e flexibilidade sem
o comprometimento da potência e do desempenho.
O ThinkPad série X1 viabiliza e aprimora esse ambiente 
empresarial sempre conectado com esses e outros produtos:

ThinkPad X1 Yoga
O ThinkPad X1 Yoga é um notebook conversível
com flexibilidade multimodo, funcionalidade de alto 
desempenho e uma caneta recarregável integrada.
O X1 Yoga se destaca por se adaptar às diversas 
necessidades dos usuários, oferecendo
uma excelente experiência visual e um
teclado aprimorado. 

ThinkPad X1 Tablet
O ThinkPad X1 Tablet combina um design 2 em 
1 perfeito com recursos de classe empresarial
e modularidade leve. O X1 Tablet oferece 
expansão de porta e até cinco horas de vida útil 
adicional de bateria, bem como uma opção de 
projeção integrada para uma experiência 
ininterrupta.

Clique aqui   para explorar a gama completa de notebooks Lenovo ThinkPad.

Soluções de computação de usuário final#1
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O que nós
oferecemos

Série ThinkCentre
Para as empresas novas e emergentes 
que buscam crescimento acelerado,
os desktops serie ThinkCentre da 
Lenovo oferecem facilidade de uso, 
confiabilidade sólida e produtividade 
poderosa em uma variedade
de formatos eficientes em termos 
energéticos, incluindo:

Clique aqui   para explorar a gama completa de desktops ThinkCentre Lenovo.  

ThinkCentre All-In-One (AIO) 
Os dispositivos ThinkCentre All-In-One (AIO) possuem 
designs pensados para economizar espaço, que 
incluem ferramentas de gerenciamento, recursos de 
confiabilidade extras, combo de entrada e saída 
DisplayPort e certificações de economia de energia 
para impulsionar a produtividade.

Desktop ThinkCentre 

O desktop ThinkCentre oferece flexibilidade e 
opções de escolha, permitindo que seus negócios 
cresçam e prosperem no mundo digital de hoje. 
Projetado para ser totalmente confiável nos anos 
que se seguem, esses dispositivos oferecem os 
recursos de segurança necessários para proteger
os dados mais vitais de sua organização.

ThinkCentre Tiny 
O ThinkCentre Tiny conta com enorme potência
e a tecnologia mais recente encontrada em 
desktops de tamanho tradicional. Com os 
processadores Intel Core i7 de 7ª geração e com 
VPro habilitado, o Tiny consegue realizar tarefas 
intensivas, como criação de conteúdo, design 
gráfico e cálculos matemáticos com facilidade.

ThinkCentre Tiny-In-One (TIO)
O ThinkCentre Tiny-In-One (TIO) oferece o desempenho
de uma área de trabalho normal, mas pode ser configurado 
para atender às demandas específicas do ambiente de 
trabalho de inicialização. Com a CPU e o monitor na forma 
de módulos separados, o upgrade fica rápido e fácil.

O ThinkCentre TIO vem com configuração de nível básico e pode 
ser atualizado para o mais recente processador Intel com vPro.

Soluções de computação de usuário final#1
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O que nós
oferecemos
Acessórios Think
Os acessórios Lenovo Think oferecem ao seu negócio a vantagem
do alto desempenho, promovendo produtividade, mobilidade e 
conectividade.

Lenovo Unified Workspace 
O Lenovo Unified Workspace capacita a TI a fornecer 
locais de trabalho mais flexíveis, ágeis e colaborativos, 
além de atender à evolução das expectativas dos 
funcionários.

Microsoft O�ce365 
Business Premium
O Microsoft O�ce365 Business Premium vem repleto
de recursos que ajudam sua força de trabalho a ser
mais produtiva.

Lenovo PC Security 
Powered by McAfee
O Lenovo PC Security Powered by McAfee protege
seu negócio em crescimento de ataques cibernéticos.

Soluções de computação de usuário final#1

Teclados Think
Os teclados Think vêm 
equipados com hubs USB
para recursos de expansão
de desktop, módulos 
multimídia e uma série
de recursos ergonômicos.

Docks Lenovo
Os docks Lenovo 
proporcionam uma transição 
perfeita entre um ambiente 
de trabalho móvel e fixo.

Clique aqui   para explorar a gama completa de acessórios Lenovo Think.

Software e segurança
ThinkPads e ThinkCentres vêm equipados com uma série de 
aplicativos de software que ajudam a aumentar a produtividade 
e garantir a segurança de seus dados.

TM
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Infraestrutura de 
armazenamento
Esteja você em busca de 
armazenamento compartilhado de 
alto desempenho ou de retenção de 
longo prazo e baixo custo de dados 
com menos frequência de acesso, a 
Lenovo tem uma solução para você. 
Você pode optar por uma 
infraestrutura de armazenamento 
que se adapte aos requisitos 
específicos de sua empresa. Você 
pode escolher entre a rede de área 
de armazenamento (SAN), o 
armazenamento de conexão direta 
(DAS), o armazenamento conectado 
à rede ou o armazenamento em fita.

O que sua
startup precisa

Soluções de
armazenamento

#2

Quando se passa de consumidor para empresário, a segurança dos 
dados ganha mais importância. Para garantir que seus dados estejam 
armazenados com segurança e sejam facilmente acessados a 
qualquer momento, de qualquer lugar e de qualquer dispositivo, 
você precisa de soluções de armazenamento ágeis com recursos 
avançados que promovam a colaboração e possam acomodar a 
escalabilidade à medida que sua empresa cresce. Além disso, como 
empreendedor, o custo e a facilidade de uso são duas métricas 
importantes que você precisa considerar ao escolher uma solução de 
armazenamento para sua empresa.

Soluções de
armazenamento
O armazenamento definido
por software (software-defined 
storage, SDS) é uma alternativa 
mais preparada para negócios 
que buscam crescimento de 
longo prazo. O SDS oferece 
economia de armazenamento 
incomparável, recursos de rede 
avançados e fácil escalabilidade.

Clique aqui   para explorar a gama completa de soluções
                      de armazenamento Lenovo.
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Facilidade 
de uso

É incomum uma startup ter uma 
equipe de TI dedicada monitorando 
seus requisitos de tecnologia e 
supervisionando implementações. 
Portanto, as soluções de 
armazenamento projetadas para  
simplificar a implantação e o 
gerenciamento são a melhor 
escolha, pois não colocam pressão 
indevida sobre os recursos de TI 
limitados das startups.

Segurança

A segurança de dados confidenciais 
é uma alta prioridade para 
organizações de todos os tamanhos. 
Você precisa de uma solução de 
armazenamento com estrutura de 
segurança integrada que não só 
proteja seus dados contra ataques 
cibernéticos, mas também esteja 
equipada com recursos de backup
e recuperação de desastres  para 
amortecer o golpe de qualquer 
transtorno de TI.

Custo

Independentemente do estágio 
em que uma startup esteja no 
momento, ela precisa estar 
sempre atenta aos seus gastos 
operacionais. Fatores como 
segurança e escalabilidade de 
uma solução de armazenamento 
precisam ser pesados em relação 
ao TCO e a outros custos 
recorrentes, a fim de que 
decisões mais bem embasadas 
sejam tomadas.

Escalabilidade

A escalabilidade é a chave para a 
estratégia de crescimento de quase 
todas as startups. No entanto, nem 
todas percebem a importância de 
implementar soluções de TI prontas 
para o futuro e de estarem equipadas 
com recursos avançados que 
aumentem a capacidade de expansão.

O que é preciso 
considerar

Soluções de armazenamento#2

Clique aqui   para explorar a gama completa de soluções de armazenamento Lenovo
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Infraestrutura
de armazenamento

O que oferecemos
Soluções de armazenamento#2

Rede de área de armazenamento (SAN) 
Armazenamento SAN acessível e fácil de usar, com capacidades 
avançadas para se integrar à infraestrutura que você já tem ou 
iniciar uma nova.

ThinkSystem 
série DS

Lenovo
Armazenamento
série S

Lenovo
Armazenamento
série V

Armazenamento conectado à rede (NAS)
Armazenamento NAS acessível e fácil de usar, com capacidades avançadas 
para se integrar à infraestrutura que você já tem ou iniciar uma nova.

Lenovo
Armazenamento
N3310

Lenovo
Armazenamento 
N4610

Clique aqui   para explorar a gama completa de soluções
                      de armazenamento Lenovo.
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Armazenamento definido por software (SDS):
Armazenamento de arquivos e blocos para obter desempenho mais rápido, ao 
mesmo tempo que simplifica as operações. Essa solução validada e pronta para 
o uso oferece escalabilidade fácil e gerenciamento em um único painel por uma 
fração do custo dos sistemas legados, sem fazer concessões em disponibilidade, 
confiabilidade ou funcionalidade.

Lenovo 
Armazenamento
DX8200C com
tecnologia Cloudian 

O que nós 
oferecemos

Soluções de armazenamento

Soluções de armazenamento#2

Clique aqui    para explorar a gama completa de soluções de armazenamento Lenovo.

Lenovo 
Armazenamento 
DX8200N com
tecnologia
NexentaStor

Lenovo 
Armazenamento
DX8200D com
tecnologia DataCore
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Soluções 
de nuvem
Para startups que buscam uma 
infraestrutura de TI ágil, prática
e econômica para executar todos
os aplicativos de colaboração, criar 
soluções de dados, armazenar 
informações de forma eficaz e 
desenvolver e entregar produtos
com eficiência, a nuvem é a resposta. 
A infraestrutura baseada em nuvem 
promove o trabalho colaborativo de 
qualquer lugar do mundo, mantendo 
todas as informações seguras e 
restritas ao acesso autenticado
dos usuários.

O que sua
startup precisaSoluções de

infraestrutura
#3

Com base em um ecossistema de componentes discretos,
a infraestrutura de TI está em vias de se tornar completamente 
definida por software, trazendo maior flexibilidade, desempenho
e controle. Uma infraestrutura de TI pronta para o futuro pode 
diferenciar você da sufocante concorrência, capacitá-lo com 
flexibilidade para implantar rapidamente novas soluções e 
serviços de TI e permitir que você responda mais rápido
às novas oportunidades de negócios. Com uma infraestrutura
ágil no local, você fica mais bem equipado para lidar com as 
necessidades dos negócios de hoje e com os desafios que 
acompanham a escalabilidade no futuro.

Se você tem mais de dez 
funcionários ou pretende crescer 
em breve, a virtualização do local 
de trabalho é uma solução 
indispensável para você. Isso 
ajudaria não apenas no acesso
à melhor tecnologia da categoria 
por um custo acessível, mas 
também no aprimoramento da 
colaboração, do ambiente de 
trabalho em conjunto e na 
redução dos custos operacionais.

Soluções de 
virtualização

Clique aqui    para explorar a gama completa de soluções Lenovo. 
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Necessidades de negócios
As necessidades de infraestrutura de uma startup
de tecnologia serão diferentes das necessidades
de uma startup de serviços de conhecimento. Embora
a computação em nuvem e a virtualização ofereçam 
muitos benefícios, você precisa saber se elas suprem as 
necessidades de sua empresa. Existem diversas soluções 
tecnológicas diferentes disponíveis, e uma pesquisa
junto de um planejamento minuciosos ajudarão você
a encontrar aquela que melhor atende às suas 
necessidades.

O que é preciso 
considerar

Soluções de infraestrutura#3

Simplicidade
Facilidade na implementação e no gerenciamento
são fatores importantes a serem considerados na hora
de escolher a infraestrutura de TI adequada para sua 
empresa. Como uma startup, com equipe de TI limitada, 
você precisa de soluções de tecnologia que se concentrem 
no desenvolvimento da sua empresa e não apenas na 
infraestrutura de TI. 

Custo
Quanto dinheiro você pode destinar à implementação 
de virtualização e à computação em nuvem na sua 
empresa? Em longo prazo, essas soluções ajudarão
você a reduzir custos, mas você também precisa 
considerar as despesas de curto prazo associadas
aos investimentos em TI, tanto de hardware quanto
de software. O custo assume uma outra importância 
para startups com orçamento limitado.
 

Clique aqui   para explorar a gama completa de soluções Lenovo.
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Soluções de nuvem

Soluções de infraestrutura#3

Microsoft Cloud
As soluções em nuvem da Lenovo
e da Microsoft facilitam
a implantação rápida de soluções
e aplicativos de TI, ajudando você
a responder mais rapidamente às 
oportunidades que surgem. Quando 
combinadas com a abrangente suíte 
de serviços Lenovo (os melhores 
sistemas Lenovo com recursos 
avançados de Microsoft Hyper-V
do setor), as ofertas de nuvem da 
Lenovo para Microsoft Hyper-V 
fazem com que você abandone as 
suposições na hora de usar a nuvem.

Clique aqui   para explorar a gama completa de soluções de nuvem Lenovo.

O que nós oferecemos

Nuvem Red Hat
O design validado de nuvem
Lenovo para Red Hat OpenStack 
Platform permite que você configure 
e expanda sua infraestrutura 
virtualizada com configurações 
otimizadas para hardware,
software e implantação em nuvem. 
Ele proporciona ao seu negócio a 
capacidade de ativar novos serviços 
com mais rapidez e menos esforço. 
Quando combinado com a suíte 
abrangente de serviços Lenovo, 
pode ajudá-lo a simplificar
o gerenciamento da sua 
infraestrutura e da virtualização.

SUSE Cloud
O design validado Lenovo
para o SUSE OpenStack Cloud 
disponibiliza uma oferta 
econômica e fácil de usar para
os clientes interessados em 
implementar seu próprio ambiente 
de nuvem com infraestrutura 
como serviço (IaaS). Este design 
possui configurações altamente 
disponíveis baseadas nos 
servidores de alto desempenho 
Lenovo x3550 M5 e x3650 M5, 
que permitem escala em nível
de nó e solução.

VMware Cloud
O design validado de nuvem 
Lenovo para o data center 
definido por software VMware 
traz capacidade de nuvem de 
última geração para data centers 
pequenos, médios e empresariais, 
apoiando arquiteturas de nuvem 
públicas, particulares e híbridas. 
Quando combinada com a suíte 
abrangente de serviços Lenovo, o 
principal benefício de se implantar 
essa solução em um ambiente 
VMware Cloud é a capacidade de 
ativar novos serviços com mais 
rapidez e menos esforço.

Equipado com Intel®. 
Se tem Intel®,
tem máxima produtividade.



Soluções de infraestrutura#3

O que nós
oferecemos

Soluções
de virtualização

Soluções de virtualização de cliente Lenovo
Os designs validados de virtualização de cliente Lenovo suportam diversos cenários 
virtuais de aplicativos e desktops através do hardware Lenovo, comprovado pela 
indústria e combinado com o software Citrix® e VMware®. Esses designs validados 
de virtualização de cliente são totalmente testados em aplicativos, software, 
hardware e serviços para ajudar a otimizar a administração da TI e a simplificar
a transição para uma infraestrutura de desktop virtual.

Soluções de infraestrutura Lenovo
A Lenovo oferece soluções completas de infraestrutura para ajudar as empresas
a construir e gerenciar seus ambientes de computação. Com o crescimento sem 
precedentes e a variedade dos dados que fluem para a empresa e dentro dela, é difícil 
prever a quantidade suficiente de recursos de computação, armazenamento ou rede.
Cada vez mais, as organizações precisam de soluções altamente escaláveis, que lhes 
permitam responder de forma dinâmica aos requisitos de carga de trabalho em constante 
mudança. À medida que os ambientes se tornam mais complexos, a Lenovo ajuda você
a gerenciar de forma eficiente cargas de trabalho voláteis com custo previsível, 
escalabilidade de armazenamento elástica e administração simplificada.

para explorar a gama completa de soluções de virtualização
e infraestrutura Lenovo.Clique aqui
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